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Não é à toa que Virgílio Viana, diretor-geral da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), afirma 
que o mercado caminha mais rápido que a criação de normas internacionais de combate ao 
aquecimento global. Estabelecida por lei estadual em 2007 com aporte inicial de R$ 40 milhões 
metade doada pelo Bradesco e resto pelo governo do Amazonas -, a FAS firmou uma parceria 
em abril com a rede de hotéis Marriott para concretizar, segundo Viana, uma idéia que acirra 
debates no chamado Pós-Kyoto, que regulamentará o mercado de carbono a partir de 2012.   
 
Com o acordo, a rede Marriott repassará US$ 2 bilhões à FAS em quatro anos, para sustentar 
o plano de gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma, em Novo Aripuanã 
(AM). Seu propósito é ser o primeiro programa brasileiro de redução das emissões do 
desmatamento e da degradação florestal, chamadas de Redd.   
 
Pelo Protocolo de Kyoto, que vence em 2012, só plantios se enquadram nos Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), que combatem o aumento do efeito estufa. Como a maior 
parte das emissões de CO2 brasileiras provém de desmatamentos e queimadas, a 
remuneração para manter a floresta em pé representa um grande potencial para o país, indica 
o consultor Fábio Feldmann, que aposta na inclusão da nova modalidade no Pós-Kyoto.   
 
Presente em 67 países, a Marriott entende sua parceria com o FAS como compensação da 
emissão de 2,9 milhões de toneladas por ano por suas 3 mil unidades, calculada com ajuda da 
ong Conservação Internacional. A partir de setembro, hóspedes serão instigados a compensar 
o CO2 gerado com suas estadias. "O pagamento, de U$ 1 por pernoite por hóspede, será 
voluntário", diz Viana.   
 
Relatando que a reserva de Juma possui 590 mil hectares e gera 115 mil toneladas por ano de 
carbono, ele conta que o plano ambiental pagará uma bolsa-floresta a seus 500 moradores 
para atenuar a pressão sobre corte de árvores. A meta é baixar as emissões para 50 toneladas 
por ano. "O que se remunera são as 65 mil toneladas por ano não lançadas."   
 
Ponto a favor das 34 unidades de conservação do Amazonas, que ocupam 17 milhões de 
hectares. Viana baseia-se num cálculo do Instituto de Pesquisas da Amazônia (Inpa) para dizer 
que cada hectare de floresta amazônica conserva 0,6 tonelada por ano de carbono. No 
mercado voluntário, diz ele, a tonelada de "carbono evitado" já vale US$ 3,8.   
 
Valor relativo mais alto deverá receber a AES Tietê que, após três anos de entraves na Junta 
Executiva do MDL, órgão da Organização das Nações Unidas (ONU), emplacou o primeiro 
projeto brasileiro de seqüestro de carbono para plantio de árvores nativas. A AES Tietê 
promete restaurar 9,6 mil hectares de matas nas margens de cinco de seus reservatórios no 
Estado de São Paulo. Desde 2001, cerca de 14% das 16 milhões das mudas previstas 
chegaram ao campo.   
 
Em 20 anos, serão 3 milhões de toneladas de carbono capturadas. No mercado certificado, 
elas valem hoje US$ 26 a tonelada. "Estamos avaliando propostas para a comercialização", diz 
Demóstenes Barbosa da Silva, diretor de gestão ambiental e créditos de carbono da AES 
Brasil.   
 
Mesmo antes da metodologia aprovada, o plantio de árvores nativas encontrou bom chão em 
iniciativas voluntárias. "No início, houve até um oba-oba. Todos queriam plantar para 
neutralizar suas emissões. Mas a restauração florestal é um processo de longa maturação. 
Muitas empresas recuaram", avalia Mario Mantovani, diretor de mobilização da Fundação SOS 
Mata Atlântica, que realiza esses plantios por meio do programa Florestas do Futuro.   
 
Fornecidas por mais de 30 viveiros próprios ou conveniados, as árvores seguem para terras 
privadas, preferencialmente perto de cursos d'água. A auditoria técnica é da Escola Superior 
Luis de Queiroz (Esalq/USP), e a financeira, da PriceWaterhouse.   
 



Principal mantenedor da SOS Mata Atlântica, o Bradesco - que, segundo a assessoria de 
imprensa do banco, repassou R$ 62 milhões em 2007 provenientes de vendas de produtos da 
empresa relacionados à SOS - abateu 22,3 mil tonneladas de CO2 emitidos em 2006, com o 
plantio de 37,2 mil árvores. O número foi fixado num inventário feito pela área de 
responsabilidade socioambiental do Bradesco, com a assessoria Key Associados. O banco 
também abraçou a redução da produção de resíduos, do consumo de energia e de água, que 
baixam as emissões de carbono.   
 
"Quando uma empresa quer um inventário de seu processo industrial, propomos um projeto 
adicional de ecoeficiência, que amaina as emissões e os custos operacionais. Só 
recomendamos plantios para neutralizar emissões inevitáveis", diz Alexandre Lopez 
Hernandez, gerente de projetos de sustentabilidade da Key. Uma tendência, diz ele, são 
inventários de viagens de executivos, almoços e eventos. É o caso da maior festa junina do 
país, em Caruaru (PE), para qual a Key propõe o plantio compensatório de mais de dez mil 
mudas.   
 
Ao contrário da SOS Mata Atlântica, Osvaldo Stella Martins, diretor de meio ambiente da 
Iniciativa Verde, afirma que a cada ano triplica a demanda por plantios que contrabalançam o 
lançamento de carbono na atmosfera. A organização atua em áreas de proteção públicas, 
catalogadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo. Das 120 mil mudas 
colocadas nos últimos 12 meses, diz ele, 11,5 mil provém do Circuito Banco do Brasil de Vôlei 
de Praia. Outros de 5% foram patrocinados por pessoas, que querem repor o CO2 emitido em 
suas atividades diárias. Assim como outras do ramo, a Iniciativa Verde oferece uma 
calculadora online para os cálculos.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2008, Créditos de Carbono , p. G4. 


